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Abstract
Undoubtedly, the discovery of the memristive elements has created a new revolution in the electron-
ics industry that makes it possible to take advantage of its properties in a variety of applications. The 
meminductor has been one of those elements that has received much attention in recent years due to its 
features. In this paper, a new structure of the meminductor model using memristor is presented. This 
circuit performs well up to 200 Hz. Then, for the first time, a new structure is proposed for the design and 
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implementation of flux controlled floating meminductor emulators at frequencies in the Megahertz (MHz) 
range. The proposed emulator circuit uses an analog multiplier. The proposed meminductor model can be 
adjusted in both incremental and subtractive settings and perform well up to 6.5 MHz. This paper first 
presents an analysis of the proposed model with electronic circuits and then presents the simulation and 
facrication results of the proposed model. The results of the designed circuit show the proper performance 
of the designed circuit as the meminductor.

Keywords:Memristive Elements, Meminductor, Memristor, Emulator, High Frequency.

1- مقدمه
عناصر پایه در مدارات الکتریکی عبارتند از مقاومت، سلف و خازن. در 
س��ال 1971 دکتر لئون چووا به ص��ورت ریاضی نظریه ای مطرح کرد 
که بر اساس آن چهارمین عنصر بنیادی مدار بر اساس معادالت حاکم 
بر تئوری مدار غیرفعال باید وجود داش��ته باش��د. چووا نام این قطعه 
را ممریس��تور نامید )یک واژه مرکب از حافظه- مقاومت( ]1[. سپس 
در س��ال 1976 تئوری مدار شامل خازن حافظه دار و سلف حافظه دار 

مطرح شد ]2[. 
س��ومین عنص��ر حافظه دار، س��لف حافظه دار مي باش��د ]3[. س��لف 
حافظ��ه دار، ارتب��اط بین ب��ار الکتریکی و ش��ار مغناطیس��ی را بیان 
مي کن��د. در س��ال 2009، دی ونت��را و همکاران مدل ه��ای کلی را 
برای سیس��تم های مبتنی بر س��لف حافظه دار ارایه کردند ]4[. سلف 
حافظ��ه دار به دوصورت کنترل ش��ده با جریان و کنترل ش��ده با ش��ار 
قابل پیاده س��ازی مي باش��د. عناصر حافظه دار از نظر ویژگی مقاومتی، 
خازنی و القایی وابس��ته به زم��ان دارای ویژگی های منحصر به فردی 
مي باشند. در مرجع ]5[، خصوصیات فیزیکی مختلف سلف حافظه دار 
و خازن حافظه دار از نظر وابس��تگی به زمان و حالت سیس��تم با توجه 
به ش��ارژ، چرخش و پویایی س��اختاری بررسی ش��ده است. به تازگي 
در زمینه مدل س��ازی عناصرحافظه دار راکتیو نظیر س��لف حافظه دار 
و خ��ازن حافظه دار  روش های مختلفی ارایه ش��ده اس��ت. یکی از این 
 روش ها که به منظور مدل سازی عناصر راکتیو حافظه دار استفاده شده 
است، مبتنی بر تعریف انرژی در عناصر راکتیو غیرخطی مي باشد]6[. 
یکی دیگر از این  روش ها اس��تفاده از محاسبات مرتبه کسری مي باشد 
]7[. اخیراً محققان زیادی در زمینه پیاده س��ازی مدل فیزیکی عناصر 
حافظه دار فعالیت کرده اند ]8-12[. ولی مش��کل اصلی این اس��ت که 
این عناصر به صورت تجاری در دس��ترس نیس��تند، به همین دلیل از 
مدارهای الکترونیکی به منظور مدل س��ازی این عناصر اس��تفاده شده 

است.
در مرجع ]13, 14[ مدل مداری سلف حافظه دار با استفاده از ارتباط 
بین ممریستور و سلف حافظه دار بررسی شده است. در مرجع ]14[ با 
اس��تفاده مدل فیزیکی ممریستور و خازن حافظه دار یک مدار ژیراتور 
به منظور مدل س��ازی س��لف حافظ��ه دار در فرکان��س 22 کیلوهرتز 

طراحی شده است. 
در مرج��ع ]15[ مدل مداری س��لف حافظه دار کنترل ش��ده با ش��ار 
مغناطیس��ی، با اس��تفاده از مقاومت های حس��اس به ن��ور طراحی و 
پیاده س��ازی شده اس��ت. در مرجع ]16[ مدل مداری سلف حافظه دار 
کنترل ش��ده با ش��ار مغناطیسی با اس��تفاده از خواص فیزیکی آن در 
فرکانس های پایین طراحی و پیاده س��ازی شده است. در مرجع ]17[ 
سلف حافظه دار کنترل ش��ده با بار، با استفاده از معادالت فیزیکی آن 
مبتن��ی بر مدارات آنالوگ و بدون توجه ب��ه ارتباط آن با دیگر عناصر 
حافظه دار در فرکانس های پایین طراحی و پیاده س��ازی ش��ده است. 

امروزه اس��تفاده از تقویت کنن��ده هدایت انتقالی به علت توان مصرفی 
پایی��ن آن ها، توجه بس��یاری از محققین را در طراح��ی اموالتورهای 
عناصر حافظه دار به خود جلب کرده است ]18[. در مرجع ]18[ مدل 
س��لف حافظه دار با استفاده از تقویت کننده هدایت انتقالی تا فرکانس 
500 هرتز طراحی ش��ده اس��ت. در مرجع ]19[ از تقویت کننده های 
هدایت انتقالی دیفرانس��یلی ولت��اژ به منظور طراحی اموالتور س��لف 
حافظه دار در فرکانسMHz 1 استفاده شده است. در این شبیه  سازی 
از تع��دادی ترانزیس��تورهای NMOS و PMOS و ضرب کننده آنالوگ 

استفاده شده است، که مشکل آن بزرگ بودن مدار مي باشد. 
 SPICE در مرج��ع ]20[، بیولک و هم��کاران اقدام به معرف��ی مدل
س��لف حافظ��ه دار نمودند. همچنی��ن به تازگي تحقیقات��ی در زمینه 
کاربرد مدل س��لف حافظه دار در مدارات نوسان س��از انجام شده است. 
از جمل��ه تحقیقات صورت گرفته در این موضوع مي توان به موارد زیر 
اش��اره نمود. در مرجع ]21[ یک مدار پس��یو مرتبه سوم با یک سلف 
حافظه دار کنترل ش��ده با جریان به منظور ایجاد نوسان ساز آشوبناک 
بررس��ی شده است. در مرجع ]22[ ابتدا یک اموالتور سلف حافظه دار 
کنترل ش��ده با شار معرفی شده، س��پس از آن در طراحی یک نمونه 
نوسان ساز آشوب استفاده شده است. در مرجع ]23[ روشی به منظور 
تحلی��ل کاهش بعد یک نمونه نوسان س��از آش��وب متش��کل از خازن 
و س��لف حافظه دار ارایه ش��ده اس��ت. در مرجع ]i]24 اموالتور سلف 
حافظه دار و همچنین اموالتور ممریس��تور فعال در فرکانس های کمتر 
از 400 هرتز با استفاده از تقویت کننده عملیاتی طراحی و پیاده سازی 
شده  است و سپس از آنها در تحلیل و پیاده سازی نوسان ساز آشوبناک 
اس��تفاده اس��ت. همچنین با توجه به بررس��ی های صورت گرفته، در 
زمینه مدل سازی رفتار فیزیکی سلف حافظه دار با مدارات الکترونیکی 
در فرکانس های باال تا کنون کاری صورت نگرفته اس��ت. در این مقاله 
ابت��دا مروری بر س��اختار فیزیکی س��لف حافظه دار و ممریس��تور در 
بخش های 2 و 3 مطرح شده است، سپس مدل سازی سلف حافظه دار 
مبتنی بر ممریس��تور در بخش 4 ارایه ش��ده اس��ت. در ادامه طراحی 
و پیاده س��ازی اموالتور س��لف حافظه دار در بخش 5 بیان ش��ده است 
و طراحی و پیاده س��ازی س��اختار جدید اموالتور س��لف حافظه دار در 
فرکانس باال در بخش6 مورد بررسی قرار گرفته است و در بخش آخر 

نتیجه گیری ارایه خواهد شد. 

2- مروری بر مدل فيزيکی سلف حافظه دار
ساختار سلف حافظه دار مبتنی بر سیس��تم الکترومکانیکی، در شکل 

)1( نشان داده شده است ]20[. 
همان طور که در ش��کل )1( نش��ان  داده ش��ده است، س��اختار سلف 
حافظه دار دارای دو ترمینال است: یک ترمینال ثابت )در سمت چپ( 
و ی��ک ترمینال لغزش��ی که مي تواند در محدوده های تعیین ش��ده با 
فواصل Lmin و Lmax از ترمینال ثابت لغزش داش��ته باشد. وضعیت های  
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Lmin و Lmax  لغزنده مقادیر ضرایب خودالقایی  Lmin و Lmax هس��ته را 

مشخص می کنند. معادالت حاکم بر سیستم القایی حافظه د ار کنترل 
شده با جریان در رابطه زیر آورده شده است. 

شکل 1: ساختار ساده از سلف حافظه دار

                                         )1(

که در این معادله Lm ضریب خود القایی سیستم حافظه دار،i(t)جریان 
عبوری از س��لف حافظه دار و  شار مغناطیسی سیستم مي باشد. 
سیس��تم القایی حافظه دار کنترل شده با جریان به صورت زیر تعریف 

مي شود:

                                                             )2(

ک��ه دراین معادالت، متغیر حالت ، که بین صفر و یک محدود ش��ده 
است، به صورت زیر تعریف مي گردد.

                                                         )3(

بنابرای��ن، ضریب خودالقایی سیس��تم حافظه دار القای��ی بین حداقل 
ضریب خودالقای��ی Lmin و حداکثر ضری��ب خودالقایی Lmax  محصور 

شده و طبق رابطه زیر محاسبه مي شود:

                 )4( 

که در آن نرخ تغییر در متغیر حالت x(t) به صورت زیر تعریف مي شود.
                                                                                                                    )5(

3- مروری بر ساختار فيزيکی ممريستور
ش��کل )2( شماتیک هندسی ممریستور س��اخته شده توسط شرکت 

HP را نشان می دهد]1[.
) نش��ان  )w t  در این ش��کل D نش��ان دهنده ضخامت کلی المان و 
دهن��ده ضخامت الیه تزریق ش��ده )ضخامت الیه با کمبود اکس��یژن 
)مقاومت کم(( است. رابطه بین ولتاژ و جریان در ممریستور به صورت 

زیر تعریف مي شود. 
ϕ نش��ان دهنده  q نش��ان دهنده ب��ار الکتریکی،  ک��ه در ای��ن رابطه
 ( )i t ) نشان دهنده ولتاژ دو س��ر ممریستور،  )v t شار مغناطیس��ی، 

( )( )M q t نشان دهنده جریان عبوری از ممریستور مي باشد. همچنین 
، نش��ان دهنده مقدار مقاومتی اس��ت که قطعه از خ��ود در برابر عبور 

جریان نشان مي دهد و با استفاده از معادله زیر توصیف مي شود.

)6(( )( ) ( )
( )

d
v tdtM q t

dq i t
dt

ϕ

= =

)7(( )( ) ( )M q t  ( ) (1  ( ))ON OFFM x R x t R x t= = + −

) مي باشد. )( ) ,    0 ( ) 1w tx t x t
D

= ≤ ≤ که در این رابطه 
در این حالت مي توان یک رابطه خطی بین س��رعت رانش��ی نفوذی و 
میدان الکتریکی در نظر گرفت. معادالت حالت ممریستور که در اصل 
همان رابطه بین ضخامت الیه با کمبود اکس��یژن و جریان عبوری از 

ممریستور مي باشد با استفاده از معادله زیر توصیف مي شود.

)8(( )1 ( )ONRdw t i t
D dt β

=
   

با انتگرال گیری از طرفین )8(، داریم:

)9(( )0( ) ( )ONw t Rw t q t
D D β

= +

، نش��ان دهنده ضخامت اولی��ه الیه با کمبود  ( )0w t ک��ه در این رابطه
اکس��یژن مي باشد. با در نظر گرفتن این که مقدار بار اولیه صفر است، 
مي توان مقدار مقاومتی که ممریس��تور از خ��ود در برابر عبور جریان 

0t به صورت زیر نوشت.  نشان مي دهد را در زمان 

)10(( ) ( )( )( )0 0 01ONM R x t r x t= + −

OFF

ON

R
r

R
= که در این رابطه 

شکل2: مدل فيزيکی ممريستور

4- مدل سازی سلف حافظه دار مبتنی بر ممريستور
در شکل)3(، شماتیک مداری مدل سلف حافظه دار از روی ممریستور 

نشان داده شده است.
با نوشتن معادالت کیرشهف در ورودی مدار شکل )3( مي توان نوشت.
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                                   )11(
)12(

 VM ،نش��ان دهنده مقاومت ممریس��تور RM ک��ه در ای��ن مع��ادالت
نش��ان دهنده ولتاژ دو سر ممریستور، V نش��ان دهنده ولتاژ ورودی و  
I نش��ان دهنده ولتاژ ورودی مي باشد. با استفاده از معادالت 11 و12 

مي توان نوشت:

ads شکل 4: مدار شبيه سازی شده سلف حافظه دار در

    شکل 3: شماتيک مداری مدل سلف حافظه دار مبتنی بر ممريستور

 شکل 5: منحنی ليساژور  و  سلف حافظه دار شبيه سازی شده در فركانس های
a)1Hz b)50Hz c)100Hz d)200Hz
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           )13(
 

اس��ت، پ��س در فرکانس های  ب��ا توجه به این حاصل ضرب
پایین مي توان از 1 در برابر RC صرفنظر کرد:

                                                                                                                                                                              )14(
همان طور که در ش��کل )4( نشان داده ش��ده است با استفاده از مدل 
ممریس��تور و با توجه به ش��ماتیک نشان داده شده در شکل)3(، مدل 
 ADS س��لف حافظه دار مبتنی بر مدل فیزیکی ممریستور در نرم افزار
) حاصل از نتایج  )i t ϕ و  مدل س��ازی شده است و منحنی لیس��اژور 
شبیه س��ازی در شکل )5( نش��ان داده شده است. با توجه به شکل)5( 

مي توان به صحت عملکرد آن پی برد.

5- اموالتور سلف حافظه دار مبتنی بر ممريستور
ش��کل )6( ش��ماتیک مداری مدل س��لف حافظه دار )اموالتور س��لف 
حافظه دار( را نشان مي دهد ]22[. شکل )7( مدار ساخته شده اموالتور 

سلف حافظه دار را نشان مي دهد.
با توجه به ورودی سینوس��ی اعمال ش��ده به پایه u، خروجی پایه های  
ϕ و i در مدار اموالتور س��لف  ϕو i و همچنی��ن منحن��ی لیس��اژور 

حافظه دار در شکل های )8( و )9( نشان داده شده است. 

6- طراح�ی و پياده س�ازی اموالت�ور س�لف حافظ�ه دار در 
فركانس های باال

در مدار ش��کل )6(، از تراش��ه AD633 به عن��وان ضرب کننده آنالوگ 
اس��تفاده شده بود که محدودیت فرکانس��ی داشت. به منظور طراحی 

شکل 6: شماتيک مداری مدل سلف حافظه دار

شکل 9: منحنی ليساژور  و i مدار اموالتور سلف حافظه دارشکل 8: خروجی پايه های  و i مدار اموالتور سلف حافظه دار

و عملکرد مدار اموالتور س��لف حافظه دار در فرکانس باال از یک مدار 
ضرب کننده آنالوگ ترانزیستوری، بجای تراشه AD633 استفاده شده 
است. ش��ماتیک مدار ضرب کننده آنالوگ پیشنهادی در شکل )10( 

نشان داده شده است.
خروجی ضرب کننده آنالوگ پیش��نهادی نش��ان داده ش��ده در شکل 
)10(، به ازای دو ورودی سینوس��ی با فرکانس های متفاوت در ش��کل 

)11( نشان داده شده است.
منابع vm وvc ورودی های آنالوگ سینوسی ضرب کننده پیشنهادی 
هس��تند، ک��ه ورودی های X و Y در مدار معادل الکترونیکی س��لف 
حافظه دار نش��ان داده ش��ده در ش��کل )6(، به جای آنها اتصال داده 
می ش��ود و از پایه کلکتور ترانزیس��تور Q2 به عن��وان خروجی ضرب 

شکل 7 : مدار ساخته شده اموالتور سلف حافظه دار
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کننده اس��تفاده شده است. در شکل )12(، مدار ساخته شده اموالتور 
س��لف حافظه دار مبتنی بر ضرب کننده آنالوگ پیش��نهادی  طراحی 

شده در شکل )9(، نشان داده شده است. 
ϕ و i در شکل)13( نشان  داده شده است که بیانگر  منحنی لیساژور 

پاسخ مناسب مدار معادل سلف حافظه دار در فرکانس باال مي باشد. 

شکل 10: شماتيک مدار پيشنهادی ضرب كننده آنالوگ ترانزيستوری

7- نتيجه گيري
با بررس��ی تحقیقات انجام ش��ده تا کنون، می توان متوجه شد یکی از 
زمینه ه��ای تحقیقات��ی که به تازگي مورد توج��ه محققان قرار گرفته 
اس��ت، مدل سازی رفتار فیزیکی و بررسی کاربردهای سلف حافظه دار 
می باش��د. در همه تحقیقاتی که در زمینه مدل س��ازی رفتار فیزیکی 
س��لف حافظه دار صورت گرفته است، رفتار این قطعه در فرکانس های 
پایین )بیشینه تا فرکانس Hz 50( مدل شده است. تا کنون در زمینه 
مدل سازی رفتار فیزیکی س��لف حافظه دار در فرکانس های باال کاری 
ص��ورت نگرفته اس��ت. در این مقاله ابتدا با اس��تفاده از مدل فیزیکی 
واقعی ممریستور، ساختار جدیدی به منظور مدل سازی رفتار فیزیکی 
س��لف حافظه دار مبتنی بر ممریس��تور تا فرکانسHz 200 ارایه شده 
اس��ت، س��پس س��اختاری به منظور مدل س��ازی رفتار فیزیکی سلف 
حافظه دار با اس��تفاده از م��دارات الکترونیکی طراحی و پیاده س��ازی 
شده اس��ت و در نهایت با اس��تفاده از آن، برای نخستین بار، ساختار 
جدیدی برای اموالتور س��لف حافظ��ه دار در فرکانس های باال طراحی 
و پیاده س��ازی شده اس��ت. با توجه به نتایج بدس��ت آمده از خروجی 
مدار ساخته ش��ده اموالتور س��لف حافظه دار در فرکانس باال، می توان 
این مزیت را اثبات کرد که برخالف س��ایر تحقیقات انجام شده، سلف 
حافظ��ه دار را در فرکانس باال می توان م��دل نمود و از آن در طراحی 

نوسان سازهای فرکانس باال استفاده نمود. 
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